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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )5(احللقة 

  
  

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هللا رب العاملني
صلى -حىت وصل األمر إىل جد النيب  مكة كوضع َمن وِيلَ   مكةإذا حتدثنا عن كيف كان وضع 

حباجة إىل أن يُوحى  الناسكان فعًال   ؟ هلالديين الناسكيف كان وضع   ،-اهللا عليه وسلم
  خالقهم؟ وكيف كانت أمورهم؟أالناس؟ وكيف كانت إليهم؟ كيف كانت عبادة 

ت م فقد تغريركفأصبح  ،أما عباداسوأصبح  ،هو األساس الشيُشركون باهللا  الن- وعالجل- 
  ويفعلون أمورًا تناقض العقل.

فإذا جاعوا  ،فيصنعونه من التمر -صنم فاخر-ن التمر بنو حنيفة كان هلم صنٌم يصنعونه م
  فقال الشاعر: ،أكلوه

  
َجاَعهْ     َأَكَلْت َحِنيَفُة رَبـَها

َ
  َزَمَن التـَقحِم وامل

مْ  َِباَعهْ     ملَْ َحيَْذُروا ِمن َرُسوَء الَعَواِقِب والت  
  

  ؟!النهارمث تأكله يف آخر  النهارتصنع إهلك يف أول 
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إذا مجع أحدهم مئة بعري يذهب  مكةوكان عادة أهل  ،لمون كان هناك صنم يُقال له سعدوتع
وقد سار مسافة  الصنماألعرايب مجع إبله حىت وقف أمام  ،ن حتل فيه الربكةأجل من أ الصنمإىل 

 ،إبله فبدأ األعرايب جيمع ،وإذا باإلبل تند ورب يف كل مكان الصنمفلما وقف أمام  ،عظيمة
أخذ اإلبل وأراد أن  ،قال: ال أريد بركتها وال أريد منها شيًئا ،فما مجعها إال مع غروب الشمس

 الصنم؛ فأخذ صخرة وعاد إىل الصنملكن قلبه ال زال يكتنف غيظًا وحقًدا على ذلك  ،ينصرف
  فقال له: ،ط على ظهرهقفس الصنما رأس  قففل
  

َنا ِإَىل َسْعٍد لَِيجْ    َفَشتتَـَنا َسْعٌد َفال َحنْـُن ِمْن َسعدِ     َمَع َمشَْلَناأَتـَيـْ
  ِمَن اَألْرِض ال َتْدُعو لَِغي َوال ُرْشِد؟    َوَهْل َسْعُد ِإال َصْخَرٌة بِتَـْنوَفةٍ 

  
عليه أفضل -وتبدلت احلنيفية دين إبراهيم  ،-وعالجل -قد ألفوا عبادة غري اهللا  الناسفكان 
  .السالم مت أو  الصالة

الذي كان كما ذكر يف  -الشاعر–وقد فعلها امرؤ القيس  ،ومن العادات اليت كانوا يفعلوا
  سيأيت معنا إن شاء اهللا.-بعض األحاديث أنه مذكور يف الدنيا منسي يف اآلخرة 

فأخذ يستقسم  ،فجمع قومه وذهب إىل ذي اخللصة ،هامرؤ القيس قتلت بنو أسد والدَ 
  رفون االستقسام باألزالم؟تع ،باألزالم

 ،جمموعة من الِقداح -صلى اهللا عليه وسلم-كان عند األصنام وعند الكعبة قبل مبعث النيب 
 ،الصنمح أمام ا يت فريمي القدأفي ،وقدح مكتوب فيه "ال تفعل" ،فقدح مكتوب فيه "افعل"

  يعين ال خترج لقتال بين أسد. ،فكلما رمى القداح خرجت له "ال تفعل"
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  قال: واهللا لو ،فكسره الصنمضرب الثالثة قال "ال تفعل"؛ فأخذ  ،قال "ال تفعل" ،رب الثاينفض
  مث خرج فقاتل بين سعد حىت انتقم ألبيه.، "افعل" تللقكان أبوك الذي قُِتل 

لكن كانت سابًقا ديًنا يدينون  ،هذه القضايا اآلن نتحدث عنها وقد تُرَسم البسمة على الشفاة
  يدة يعتقدوا.وعق ،به

جل ويقال: صنمان كانا يف األصل ر  ،كان أيًضا من األصنام صنم يُقال له "إيساف" و"نائلة"
  فمسخهما اهللا صنمني. -زنيا يف جوف الكعبة-ا يف جوف الكعبة رَ جَ فَ  ،وامرأة

معنا وكما سيأيت أيًضا - ا صنمان فكان عند الصفاخَ سِ مل ميهلهما فمُ  -عز وجل -وقيل إن اهللا 
  تفصيل هذا األمر.

يف قول اهللا  ،مهية التوحيدأوهنا تعلمون  -وعالجل -أيًضا من األمور اليت ُعبَدت من دون اهللا 
 يـَُغوثَ  َوَال  ُسَواًعا َوَال  َودا َتَذُرن  َوَال  آِلَهَتُكمْ  َتَذُرن  َال  َوقَاُلوا﴿ يف قوم نوح: -سبحانه وتعاىل-

  .]24، 23 [نوح ﴾َكِثيًرا َأَضلوا دْ َوقَ  * َوَنْسًرا َويـَُعوقَ 
 الٍ جَ رِ اء لِ ه أمسَْ ذِ ت هَ انَ كَ «يقول:  ،وأنصتوا هلذا احلديث -رضي اهللا عنهما-يقول ابن عباس 

م ُصورًا ا هلَُ نَ رْ و صَ  وْ م: لَ هُ ومُ قَ  الَ وا قَ كُ لَ ا هَ م لَ فَـ  -السالمعليه -وٍح نُ  ومِ ن قَ مِ  -مؤمنني- نيَ احلِِ صَ 
  .»يل!اثِ م متََ نا هلَُ بْ صَ نَ وَ 

  ملاذا؟ تريدون عبادم؟
  وعال.جل -ولكن كلما رأيناهم تذكرنا العبادة فننشط لعبادة اهللا  ،حنن مؤمنون ،ال

  أم يريدون أن يتذكروا عبادة اهللا. ،فاهلدف واملقصد سليم
  .»وعالجل - اهللاِ  ونِ ن دُ ان ُعِبُدوا مِ الزمَ  مُ يهِ لَ عَ  الَ طَ الم فَ «قال: 

  فكان أناًسا يعبدون ودا وسواًعا ويغوث ويعوق ونسًرا. ،عبادم يف عهد قبيلة خزاعة وعادت
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 ،هلا َسَدنة وهلا ُحجاب ،الطواغيت كانت عبارة عن بيوت كالكعبة ،وانتشرت أيًضا الطواغيت
 فكان من ،-وعالجل -يبتغون منها من دون اهللا  كانواو  ،وينذرون هلا ،تطوف حوهلا الناسُ و 

فلما بُِعَث النيب  ،وغريها ،و"ذي اخللصة" ،و"العزى" ،وكانت يف الطائف ،هذه البيوت "الالت"
  أمر دم هذه البيوت مجيًعا. -صلى اهللا عليه وسلم-

  : عادة النسأ.مكةأيًضا من العادات اليت ُعِرَف ا أهل 
 َعاًما ُيِحلونَهُ  َكَفُروا الِذينَ  ِبهِ  ُيَضل  ُكْفرِ الْ  ِفي زِيَاَدةٌ  النِسيءُ  ِإنَما﴿ :وعالجل -يقول اهللا 
  .]37: [التوبة ﴾اللهُ  َحرمَ  َما فـَُيِحلوا اللهُ  َحرمَ  َما ِعدةَ  لِيُـَواِطُئوا َعاًما َوُيَحرُمونَهُ 
فكان   -ورجب الفرد ،وحمرم ،وذو احلجة ،ذو القعدة-يُعظمون األشهر احلُرم  مكةكان أهل 

فأحيانًا حيتاجون أن يُؤجلوا أحد هذه األشهر  ،وحروب راتو ثوالعرب كانوا أهل  مكةأهل 
فكانت قبيلة من  ،ه ما قتلهيحبيث أن أحدهم لو رأى قاتل أب كانوا يُعظمون األشهر احلُرم  ،احلُرم

نسأت إليك أحد  من احلج يقول: اللهم إين الناسإذا فرغ جل القبائل من بين عدي فيهم ر 
  الصفرين.

  ملاذا؟
فيكون صفر هو احملرم وليس شهر حمرم؛ فلما أتى اإلسالم ى  ،رم حنتاج أن نُقاتل فيهقال: حمَُ 

  عن هذا األمر.
 َوِصيَلةٍ  َوَال  َسائَِبةٍ  َوَال  َبِحيَرةٍ  ِمنْ  اللهُ  َجَعلَ  َما﴿ وعال:جل - كان كذلك من عادام قول اهللا 

  ما هي هذه األمور؟ ،]103: [املائدة ﴾امٍ حَ  َوَال 
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: كان العرب إذا ُرزِقت الناقة خبمسة أبطٍن؛ يشقون أذا ﴾َبِحيَرةٍ  ِمنْ  اللهُ  َجَعلَ  َما م﴿ 
 يرتكوا فال يُنتفع ،باد البقركما يفعل اآلن عُ   ،ال يستفيُد منها أحد شيء ،ويرتكوا لألصنام

  يع أحد أن يقرتب منها.وال يستط ،بلحمها وال جبلدها
: إذا عاد أحدهم من سفر أو سلم من مرض؛ ﴾َسائَِبةٍ  َوَال  َبِحيَرةٍ  ِمنْ  اللهُ  َجَعلَ  َما﴿قال: 

  أخذ بعريًا فسيبه فيكون لألصنام.
  .﴾َوِصيَلةٍ  َوَال ﴿قال: 

  ا.فأيًضا ُيسيبو  ،ب أنثى مث أنثى يف بطنني متعاقبنيجِ نالوصيلة: هي الناقة اليت تُ 
: وهو البعري إذا أجنب ﴾َحامٍ  َوَال  َوِصيَلةٍ  َوَال  َسائَِبةٍ  َوَال  َبِحيَرةٍ  ِمنْ  اللهُ  َجَعلَ  َما﴿األخرية: 

  عشرة أبطن فإم يقولون "قد محى ظهره" فُيرتك هلذه األصنام.
 صلى اهللا عليه-ومن التخلق مبا مل يشرعه حممٌد  ،فكان هذا جزء من عبادة هذه األصنام

  وسلم.
 ،كانوا ينظرون إىل املرأة نظرة دنيوية  ،شعة عند أهل اجلاهلية: وأد البناتبكان من العادات املست

 َوْجُههُ  َظل  بِاْألُنـَْثى َأَحُدُهمْ  ُبشرَ  َوِإَذا﴿ يقول: ،تأمل إىل وصف القرآن حلال َمن ُرزَِق بالبنات
 ِفي َيُدسهُ  َأمْ  ُهونٍ  َعَلى أَيُْمِسُكهُ  ِبهِ  ُبشرَ  َما ُسوءِ  ِمنْ  ْومِ اْلقَ  ِمنَ  يـَتَـَواَرى * َكِظيمٌ  َوُهوَ  ُمْسَودا
  .]59، 58 [النحل ﴾التـَرابِ 

  من العادات: النكاح والزواج.وأيًضا كان 
  رضي اهللا عنها: "كان النكاح يف اجلاهلية على أربعة أحناء:-تقول أم املؤمنني عائشة 

  فيزوجها ويصدقها. ،وليته جلُ خيطب الر اليوم:  الناسفنكاح كنكاح 
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هلا  فكانت املرأة إذا طهرت من طمثها قال ،قالت: ونكاح ثاٍن يسمى: نكاح االستبضاع
 ،ويكون فالن هذا فارس أو صاحب جاه أو منزلة ،منه ضعيبفاستزوجها: اذهيب إىل فالن 

  يًعا.مج -طبًعا-فأتى اإلسالم فحرم هذه  ،يريدون بذلك جنابة األبناء
فإذا  ،ة واحدة فكلهم يقع عليهاأقالت: نكاح ثالث: أن يدخل العشرة من الرجال على امر 

 ،تقول هلم: تعلمون ما دار بيين وبينكم ،بعد مدة تستدعيهم مجيًعا ،محلت وُرزَِقت بعد ذلك
  ال يستطيع أن ميتنع منه. ،دد َمن تشاءحَ فتُ  ،فهو ابنك يا فالن
يدخل العدد  ،على بيون رايات وعالمات وكن ينصنبَ  ،وهو نكاح البغايا ،قالت: ونكاح رابع

 -الذي يعرفون الشبه-فبعد أن تُنِجب يُؤَتى بالقافة  ،فكلهم يصيبها ،ةأالكثري على املر 
  فال يستطيع أن ميتنع من هذا". ،فيقولون: هو ابنك يا فالن الناسفيجمعون 

هناك أخالق وقيم  لكن ال مينع هذا أن مكة،ليها أهل فكانت هذه بعض العادات اليت كان ع
الكرمي جل ذلك الر  ،فبعض العرب ُعِرَف بالكرم مثل حامت الطائي أبو سفانة ،لدى بعض العرب

صلى اهللا -الذي ورد يف بعض األحاديث ملا سأل ابنه عدي بن حامت الصحايب اجلليل النيب 
  ويذكر... ،مكارم األخالق قال: والدي كان ُحيب  -عليه وسلم
ووصل  ،وهو الشهرة والسمعة ،»هُ كَ َر دْ أَ ًرا فَ مْ أَ  بَ لَ طَ  وَ هُ «صلى اهللا عليه وسلم: -فقال النيب 

  إليها.
حىت يُقال أنه يوًما من األيام قالت له زوجته:  ،كان جواًدا  ،كان من أكرم العرب على اإلطالق

  واحدة.أريد أن آكل معك لو مرة  ،يا أبا سفانة
  فقال: إذن اذهيب إىل اخليمة وحضري طعامك.
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 رت الطم بني يديه مل يَر إال زوجته أمامه ،وأرخت ُسرت اخليمة ،امعحضعام وُقدهو   ،ملا نضج الط
  فرفع رأسه وهو يقول: ،كرمي ما يستطيع

  
  َحَرامُ  َعَلي ِإْذَن َما َتْطُبِخنيَ     َفَال َتْطُبِخي ِقْدرِي َوِستـُْرِك ُدونـََها

  ِجبَْزل إَذا َأْوَقَدْت َال ِبِضرَامِ     َوَلِكْن ََِذا اليَـَفاِع فََأْوِقِدي
  

  ا قد أخذ هذا األمر عن والدته وكانت كرمية.وكان أيضً 
  مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين. -سبحانه وتعاىل-ونكتفي ذا، وأسأل اهللا 

  نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.وصلى اهللا وسلم وبارك على 
  
  
 


